
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 14. 11. 2019 v 17:00 

Členové: Ing. Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, za JMM a.s. Mgr. Jakub Lapáček,  

Za KK: Vlasta Kallupová  

 

1.  Zápis nového složení výboru a KK do rejstříku SVJ provede J. Lapáček do 15.11. 

2. Úklid sněhu před našimi domy – bude podepsána objednávka pro firmu JMM od 15.11.  

do 15.4.2020. Dodavatel bude zajišťovat úklid sněhu od 7:00 do 17:00 při sněhové pokrývce nad 

5cm a to za paušální cenu 2.500Kč/měsíčně.  

Současně J. Lapáček zajistí komunikaci s TSK ve smyslu žádosti o proplacení těchto nákladů. 

Termín do 15.12.2019. 

3. Oprava hromosvodů - dle plánu oprav a zajištěných cenových nabídek byl vybrán dodavatel  

a podepsána objednávka na urychlenou opravu střešní části hromosvodového zařízení. 

4. Zateplení dilatační spáry nad vchodem 1356/6 - v tuto chvíli máme k dispozici 2 cenové nabídky a 

další 2 by měly být dodány do 20.11. Následně bude provedeno porovnání a podepsána 

objednávka. 

5. Závady na topení – vzhledem k množícím se stížnostem na funkčnost topení bude vyvěšena žádost 

o nahlášení veškerých závado do 30. 11. a následně bude hromadně objednána oprava. 

6. Dle schváleného plánu oprav budou poptáni možní dodavatelé za účelem výmalby chodby na 

zdravotním středisku. Termín na cenové nabídky je do 24. 11. následně bude podepsána 

objednávka. 

7. Sčítání a označení sklepních kójí - bylo zjištěno, že cca 50% sklepů není označeno, k jaké bytové 

jednotce patří, proto budou vyhotoveny štítky, na které obyvatelé pouze doplní číslo svého bytu 

a umístí je na svůj sklep.  

Distribuce štítků proběhne do 24. 11. a obyvatelé budou mít čas štítky umístit do 30. 1. 2020, 

následně budou neoznačené sklepy vyklizeny a dány k dispozici obyvatelům, kteří sklep dosud 

neměli. 

8. Drobné opravy - bude nabídnuta spolupráce na základě DPP panu Čermákovi. 

9. Výbor SVJ zřídil telefonní číslo pro oficiální komunikaci s obyvateli, dodavateli i úřady. Současně 

byl zrušen měsíční příspěvek na telefon členům výboru. 

Nové telefonní číslo je 773 217 711. 

10. Byla schválena objednávka na náhradní kazetové podhledy za účelem výměny poškozených kusů. 

Příští schůze výboru se bude konat dne 9. 12. 2019 od 16:30 hodin v prostorách JMM. 


